Western Heritage
16 Dagen/15 Nachten
Het echte Amerika kunt u het beste per auto, camper of motor verkennen. Hierbij vindt u een routesuggestie
de Western Heritage, een 16-daagse reis door The Great American West.
Dag 1: Vandaag komt u aan in Denver. U heeft een dag de tijd om het prachtige Victoriaanse Denver te
verkennen. Ontdek de restaurants, ga shoppen in het Cherry Creek Shopping Center of bezoek een van de
geweldige musea. Overnachting in Denver
Dag 2: Vandaag gaat u richting het noorden, naar Cheyenne. Hier kunt u de Terry Bison Ranch bezoeken en een
van de vele musea bekijken, zoals bijvoorbeeld het Old West Museum, waar u van alles komt te weten over
de ‘Frontier Days’. Overnachting in Cheyenne
Dag 3: Aan het begin van de dag kunt u een bezoek brengen aan Ft. Laramie National Historic Site. Daarna reist
u verder door South Dakota. Maak een tussenstop bij Wind Cave National Park om de indrukwekkende grotten
te bewonderen. De op één na langste grot van de wereld, Jewel Cave National Monument vindt u even
verderop. Overnachting in Custer
Dag 4: Vandaag gaat u verder in noordelijke richting, waar het eerste deel van de dag in het teken staat van de
Native Americans. U bezoekt Crazy Horse Memorial en het Indian Museum of North America. Daarna gaat u
verder richting het noorden waar u het iconische Mount Rushmore National Memorial bezoekt, de in graniet
uitgehouwen beeltenissen van de Presidenten Jefferson, Washington, Roosevelt and Lincoln. Hierna vervolgt u
uw reis naar Rapid City. Overnachting in Rapid City
Dag 5: Reis richting het oosten naar Chamberlain. Maak een tussenstop in Wall, Badlands National Park en
Murdo, elk met een intrigerende geschiedenis. Overnachting in Chamberlain
Dag 6: Vandaag reist u eerst naar Pierre, de hoofdstad van South Dakota. Hier kunt u het South Dakota
Heritage Center en het South Dakota State Capitol Building bezoeken. Vertrek in de middag naar de
zustersteden Bismarck-Mandan in North Dakota. Bezoek hier zeker Fort Abraham Lincoln en het huis van
Generaal George Armstrong Custer. Overnachting in Bismarck
Dag 7: Reis naar Medora, een klein dorpje vlakbij het ongerepte Theodore Roosevelt National Park. U kunt de
hele dag doorbrengen in het park en genieten van de prachtige uitzichten en het wild wat er rondloopt. In de
zomermaanden kunt u ‘s avonds een echte pitch vork fondue meemaken en de Medora musical
bezoeken. Overnachting in Medora
Dag 8: Vandaag reist u naar Deadwood, een historisch stadje met veel musea en bezienswaardigheden.
Onderweg rijdt u door het spectaculaire Spearfish Canyon. Overnachting in Deadwood
Dag 9: Vandaag rijdt u Wyoming in. Uw eindbestemming voor vandaag is Buffalo of Sheridan, maar voordat u
daar aankomt is het het zeker de moeite waard om een tussenstop te maken bij Devils Tower National
Monument. Overnachting in Buffalo of Sheridan

Dag 10: Van Wyoming rijdt u Montana in richting Billings. Onderweg kunt u een stop maken bij Little Bighorn
Battlefield, waar Generaal Custer en zijn leger werd verslagen door de Native Americans. Overnachting in
Billings
Dag 11: Vandaag rijdt u naar de universiteitsstad Bozeman. Maak een uitstapje naar de verlaten oude
mijndorpjes Virginia City en Nevada City. Overnachting in Bozeman
Dag 12: Yellowstone National Park: het eerste en één van de bekendste nationale parken van Amerika. Daar
gaat u vandaag naartoe. Reserveer ruim van te voren uw verblijf in verband met de hoge populariteit van het
park. Overnachting in Yellowstone National Park
Dag 13: ‘S Ochtends heeft u nog genoeg tijd om Yellowstone te verkennen. ‘s Middags verlaat u het park aan
het oosten en rijd u naar Cody. In Cody bezoekt u het Buffalo Bill Center of the West en in het hoogseizoen
natuurlijk de rodeo. Overnachting in Cody
Dag 14: Vandaag rijdt u via Riverton naar Jackson Hole. Geniet van een wildlife safari in Grand Teton National
Park of bezoek het National Elk Refuge. Overnachting in Jackson
Dag 15: Reis naar Laramie, een klein stadje omgeven door natuur. Bezoek hier bijvoorbeeld Medicine Bow
National Forest. Overnachting in Laramie
Dag 16: Vandaag is alweer de laatste dag van deze rondreis. Rij naar Denver en geniet nog even van de laatste
dag. ‘s Avonds vliegt u vanaf Denver International Airport weer terug naar huis.

